
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 95/2021 

privind  aprobarea  dezlipirii terenului intravilan, aflat în domeniul privat al Oraşului 
Haţeg, înscris în CF nr. 62751 Haţeg, nr. cadastral 62751, în suprafaţă tabulară de 

122925 m²  
 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23 

iunie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 101/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 336/7 din 14.06.2021 prin care se propune aprobarea 
dezlipirii terenului intravilan, aflat în domeniul privat al Oraşului Haţeg, înscris în CF nr. 
62751 Haţeg, nr. cadastral 62751, în suprafaţă tabulară de 122925 m², în scopul încheierii 
ulterioare a unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 11007/19.07.2013, prin care să 
se diminueze suprafaţa de teren concesionată, cu acordul concesionarului, motivat de 
demararea unei iniţiative pentru realizarea unor obiective de interes public, pe unul dintre 
loturile nou create.  
            Având în vedere: 
a) documentaţia topografică, întocmită de topograf autorizat, înregistrată la Primăria oraşului 
Haţeg sub nr. 11755/2021, prin care s-a identificat amplasamentul propus a fi dezlipit; 
b)adresa SC NextCity SA nr. NXTO 123 din 25.05.2021, înregistrată la Primăria oraşului 
Haţeg sub nr. 10958 din 26.05.2021, prin care concesionarul terenului îşi exprimă acordul 
pentru diminuarea suprafeţei de teren concesionată; 
c)raportul întocmit de serviciul cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 12596 din 18.06.2021;  
d) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/23 din 23.06.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/19 din 23.06.2021;  
           În conformitate cu prevederile art. 879 alin. (2), alin. (5), art.880 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) 
din Legea nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale anexei la Ordinul nr. 700/2014 privind regulamentul de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art. 1 Se aprobă dezlipirea corpului de proprietate teren intravilan, aflat în domeniul 
privat al Oraşului Haţeg, înscris în 62751 Haţeg, nr. cadastral 62751, în suprafaţă tabulară de 
122925 m², categoria de folosinţă curţi-construcţii, situat în oraşul Haţeg, str. Victor Babeş, în 
două loturi, astfel: 

1) lotul nr. 1, cu suprafaţa totală de 75859 m², teren intravilan, categoria de folosinţă 
curţi-construcţii, pe care rămân construcţiile C1, C3, C4, C5, C6; 

2) lotul nr. 2, cu suprafaţa totală de 47066 m², teren intravilan, categoria de folosinţă 
curţi-construcţii, pe care rămân construcţiile C2, C7, C8, C9; 



Art. 2 Împuterniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg Adrian Emilian Puşcaş să ducă la 
îndeplinire, în condiţiile legii, prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie Publică Locală, Direcţiei 
economice, Serviciului de Cadastru si Agricultură, Biroului Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 
 
 
 
 
Haţeg,   la  23 iunie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BOABĂ  TIBERIU – GABRIEL 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 95/2021 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

23/06/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar ____/____/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 28/06/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică ____/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ____/____/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz ____/____/_______ 

 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 

 
 

 
 
 


